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Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

Aan de fractie van Groep Frank van Liempdt  
DVV
t.a.v. F. van Liempdt
     
     
     

Datum

8 november 2011

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vraag  ex artikel 41 

Reglement van orde betreffende bloembakken in 

de Kaatsbaan

Bijlage(n)

     

Afdeling

Wijken en Kernen

Behandeld door

Wieke van Mourik

Direct nummer

0346-254479

E-mail

wieke.van.mourik@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk

     

Uw kenmerk

     

Bij beantwoording graag ons 

kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer Van Liempdt,

Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, is door u een schriftelijke vraag gesteld over bloembakken in 
de Kaatsbaan.

Voor de overzichtelijkheid is de door u gestelde vraag herhaald.

Vraag 1

De plantenbakken in het winkelgebied de Kaatsbaan zijn in een vorige periode geplaatst als onderdeel van de 

revitalisering. Dat zijn ongeveer dezelfde plantenbakken die in Breukelen hangen. Klopt het wat de 

ondernemers zeggen dat de plantenbakken zijn weggehaald door de gemeente, omdat zij als nieuwe gemeente 

onder het contract uit kon komen? Een aantal ondernemers heeft gezegd dat zij die plantenbakken dan zelf 

maar zouden aanschaffen. Op de Kaatsbaan zelf zijn die er niet.

Antwoord 1

De voormalige gemeenteraad van Maarssen heeft vorig jaar bij de evaluatie van het instellen van een 

voetgangersgebied op de Kaatsbaan budget beschikbaar gesteld voor aanvullende maatregelen ter revitalisering 

van het winkelgebied Kaatsbaan. Daarbij is ook geld beschikbaar gekomen voor quick wins. Met het budget 

voor deze quick wins is voor 1 jaar een huurcontract aangegaan voor het verfraaien van het winkelgebied door 

aan 23 lantaarnpalen bloembakken te hangen. Er is dus nooit sprake geweest van een langdurig huurcontract 

dat door de nieuwe gemeente zou zijn beëindigd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,
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gemeentesecretaris burgemeester
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